
- प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराशी िंपादक व मंडळ िहमत अितेच अिे नाही.  

- सलखाणाच्या सनवडीचे, प्रकाशनयोग्य सकरकोळ बदलांचे आसण व्याकरणीय दुरुस्तीचे अंसतम असिकार िंपादक व मंडळाकडे राहतील. 
 
 
 

 

 

 

मराठी मंडळ सॅक्रामेंटोचे तै्रमाससक मुखपत्र 

गणेशोत्सव ववशेष ांक
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२०१७ अंक # २   

या अंकात 

 संपादकीय         मीनल जोशी  

 काययकाररणीचे मनोगत        प्राची जेजुरीकर    

 श्री गणेश रेखासचत्र                  अमेय धुमाळ 

 श्री गणेश रेखासचत्र         सचत्रा बापट 

 सनसगायचे वाण आसण त्याची जपणूक     स्मिता कुलकणी 

 आंबा मलई पेढे/मोदक                                       रेणू रानडे 

 कणकेचे मोदक तळणीचे/उकडीचे                      सनलांबरी पोवार                                           

 भरली राजेळी केळी         असजता सनमकर 

 गारेगार आईसक्रीम मोदक      सशल्पा जैन 

 शास्त्रोक्त अष्टसवनायक दशयन               सोनाली सभसे 

 आमच्या घरचा गणपती       मंडळातील सदस्य 

 आमचा गणपती- सॅक्रामेंटो से्टट युसनव्हससयटी   कौसु्तभ उपाधे्य 

 संतांची महती - श्री समर्य रामदास स्वामी     कुमार कुलकणी                                                        

 Maharaja Shivaji                                           असजत नातू 

 मराठी शाळा अहवाल                                        सवक्रम बोबडे,पल्लवी सावंत 

  आगामी काययक्रमां ची सूची                                 काययकाररणी 

  मागील काययक्रमांची प्रकाशसचते्र       काययकाररणी
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संपादकीय 

 गणपती ब प्प  मोरय |मांगलमूती मोरय || 

एक दोन तीन च र| गणपतीच  जयजयक र|| 

 

नमस्कार मंडळी , 

लवकरच या गजरात घरोघरी श्री गणेशाचे आगमन होणार आहे.  मनुष्यप्राणी हा समाजप्रप्रय आहे. आप्रण 

प्रजथे समाज एकत्र येतो प्रतथे उत्सव देखील आलेच. आपण वर्षभरात अनेक सण, उत्सव सतत साजरे करीत 

असतो. अनेक देव देवतांची आराधना करतो, ती आपली श्रद्धाथाने आहेत पण तरीही अगदी लहानांपासून 

थोरांपयंत सगळ्ांच्याच मनात मानाचे आप्रण पे्रमाचे खास स्थान प्रमळवलेलं आहे ते या गणपती बाप्पाने! 

आप्रण मग असा हा सगळ्ांचा लाडका खास प्रजव्हाळ्ाचा पाहुणा घरी येणार म्हटल्यावर त्याचे स्वागत हे 

धूमधडाक्यात आप्रण जल्लोर्ातच झाले पाप्रहजे.  

हा बाप्पा फक्त घरांतच प्रवराजमान होतो असं नाही तर प्रजथे प्रजथे चार मराठी माणसे एकत्र येतात  प्रतथे 

प्रते्यक प्रठकाणी त्याची स्थापना होते आप्रण उत्सवी वातावरण तयार होते. मूती, सजावट, नैवेद्य, प्रमतं्रडळीनंा 

आरती आप्रण दशषनासाठी धाडावयाची आमंत्रणं अश्या एक ना अनेक गोष्ीचंी तुमची सुद्धा नक्कीच लगबग 

सुरू असेल. म्हणूनच आम्ही यावेळचा आपला "अप्रभरुची"चा अंक खास "गणपती प्रवशेर्ांक" काढायचे 

ठरवले.  या प्रवशेर्ांकासाठी आपल्या मंडळातील अनेक सदस्ांनी अगदी भरभरून प्रप्रतसाद प्रदला 

त्याबद्दल मी सवषप्रथम त्यांचे सगळ्ांचे खास आभार मानते.  

 

कायषकाररणीचे  मनोगत मांडले आहे मंडळाच्या सप्रचव प्राची जेजुरीकर यांनी.  

 

प्रवशेर्ांकाच्या सुरुवातीलाच तुम्हाला बघायला प्रमळेल आपल्या मंडळातील अप्रतशय गुणी आप्रण उगवत्या 

प्रचत्रकाराने अमेय धुमाळने रेखाटलेलं त्याच्या आवडत्या गणपती बाप्पाचे प्रचत्र. त्याचबरोबर आपल्या 

मंडळातील एक उत्तम कलाकार प्रचत्रा बापट यांनी  देखील श्री गणेशाचे अप्रतशय संुदर प्रचत्र रेखाटले आहे.  
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उत्सव साजरा करताना सामाप्रजक तसेच पयाषवरणाचे भान ठेवणे देखील आवश्यक आहे. आजकाल अनेक 

प्रठकाणी सण साजरे करताना प्रनरप्रनराळ्ा प्रकाराने होणारे प्रदुर्ण, पयाषवरणाची,  प्रनसगाषची नासधूस  

याकडे काहीवेळेस कानाडोळा केला जातो. तसे न करता पयाषवरणाचा, प्रनसगाषचा समतोल साधत रूढी 

आप्रण परंपरांचे अंधपणे पालन न करता काळाप्रमाणे बदलत डोळसपणे प्रवचार करून आपण उत्सव कसा 

साजरा करू शकतो,  ते आपल्या लेखातून सांगतायेत स्मिता कुलकणी.  

 

कुठलाही उत्सव हा या एका गोष्ीप्रशवाय पूणष होऊच शकत नाही आप्रण ती गोष् म्हणजे प्रनरप्रनराळ्ा 

खाद्यपदाथांची रेलचेल. आप्रण गणेशोत्सव हा तर त्यातून आणखी खास उत्सव! श्री गणरायाच्या आगमनाची 

इतर जोरदार तयारी जशी चालू असते तशीच तो आपल्या घरी आल्यानंतर त्याच्या आवडीचे पदाथष करून 

त्याला कसे खूश करता येईल याची पण जय्यत आखणी असते. अश्याच काही गणपतीच्या आवडीच्या 

पदाथांच्या पाककृती तुमच्यासाठी प्रदल्या आहेत आपल्या मंडळातील रेणू रानडे, प्रनलांबरी पोवार, अप्रजता 

प्रनमकर व प्रशल्पा जैन या सुगरणीनंी त्यांच्या खास टीपांसकट!  

 

सोनाली प्रभसे आपल्या सगळ्ांना घेऊन जाणार आहेत अष्प्रवनायकाच्या दशषनाला! पप्रिम महाराष्र  व 

कोकणांत असलेल्या या आठ देवळांना प्रवशेर् महत्त्व आहे. आठ गणपतीच्या देवळांचा संच म्हणजे 

अष्प्रवनायक! यातील अनेक देवळे ही पेशवेकालीन आहेत. प्रते्यक देवळाची माप्रहती व तेथील गणपतीची 

कथा या लेखातून जाणून घेऊया.  

 

प्रनगुषण प्रनराकार असा हा श्रीगजानन जेव्हा घरोघरी प्रवराजमान होतो तेव्हा त्याची प्रकतीतरी साप्रजरी गोप्रजरी 

रुपे बघावयास प्रमळतात. प्रते्यक घरी त्याची सजावट वेगळी, त्याचा थाट वेगळा. दरवर्ी सजावट करताना 

"जराषस वेगळं" करण्याचा प्रयत्न, प्रनरप्रनराळ्ा कल्पना  यामुळे घरोघरी हा गणपती वेगवेगळ्ा संुदर मोहक 

रुपांमधून दशषन देत असतो. आपल्या मंडळातील काही जणांच्या घरच्या गणपतीच्या दशषनाचा लाभ 

तुम्हाला "आमच्या घरचा गणपती" या सदरातून नक्कीच घेता येईल.  
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काही वर्ांपूवी स्वतःच्या छोट्याश्या अपाटषमटटम्े सॅक्रामटटो से्टट युप्रनव्हप्रसषटीम्े प्रशकणार्या तीन मराठी 

प्रवद्यार्थ्ांनी सुरु केलेल्या गणेशोत्सवाच्या बदलत्या स्वरुपाबद्दल अप्रभमानाने सांगताहेत श्री. कौसु्तभ उपा्े. 

 

याचबरोबर  संतांची महती या सदरात श्री. कुमार कुलकणी काका यावेळेस आपल्याला सांगणार आहेत श्री 

समथष रामदास स्वामी यांच्याबद्दल.  

 

श्री. अप्रजत नातू यावेळेस आपल्याला प्रशवरायांच्या स्वराज्य उभारणीची माप्रहती देत आहेत.  

 

आपल्या मराठी शाळेच्या यंदाच्या शालेय वर्ाषची नुकतीच सुरुवात झाली आहे. शाळेचा वृत्तांत प्रदला आहे 

श्री. प्रवक्रम बोबडे व पल्लवी सावंत यांनी.  

त्याचप्रमाणे या अंकात आहे मंडळाच्या वर्षभराच्या कायषक्रमांची सूची व मागील काही कायषक्रमांच्या 

प्रकाशप्रचत्रांचे  दुवे!  

 

असा हा प्रवशेर्ांक तुम्हाला कसा वाटला हे आमच्यापयंत नक्की पोचवा! तुम्हाला  अंकात काही बदल, 

सुधारणा कराव्याशा वाटत असतील, काही सुचवण्या असतील तर जरूर कळवा. त्याचप्रमाणे तुम्हाला जर 

अंकात काही लेख, साप्रहत्य, प्रकाशप्रचते्र, पाककृती द्यायची असतील तर आम्हाला नक्की पाठवा. 

संपकाषसाठी ईमेल पत्ता  आहे: committee@mmsac.org 

जाता जाता , या अंकासाठी साप्रहत्य पाठवलेल्या सगळ्ांचे मनापासून आभार! त्याचप्रमाणे श्री. कुमार 

कुलकणी काकांनी लेखांच्या मुप्रितशोधनासाठी मदत केल्याबद्दल त्यांना अनेक धन्यवाद!  
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गणेशोत्सवाच्या आपणां सवांना अनेक हाप्रदषक शुभेच्छा! आपणा सवांना सुखसमृद्धी, आनंदी, प्रनरोगी व 

प्रनरामय दीघाषयुष्य लाभो हीच श्री गजाननच्या चरणी प्राथषना!  

 

वक्रत ांड मह क य सूययकोटी समप्रभ| 

वनववयघ्नां क रुमे देव सवयक येष  सवयद || 

 

 

आपली  से्नहांप्रकत 

 मीनल जोशी  

 

(संपादक, अवभरुची  तै्रमाससक, mmsac) 

 Meenalj29@gmail.com 
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क ययक ररणीचे मनोगत 

 

नमस्कार मंडळी, 

 

आम्हाला खात्री आहे की हा गणेशोत्सव प्रवशेर्ांक तुम्हाला नक्कीच आवडेल! ह्या वर्ीचे सवष अंक हे प्रवशेर्ांक म्हणून 

काढण्याचा मीनल जोशी प्रहचा बेत पूणष करण्यासाठी प्रतने स्वतः खूपच मेहनत घेतली आहे. प्रतचे तसेच ह्या अंकासाठी 

लेख /कप्रवता देणाऱ्या सगळ्ांचे मनापासून आभार! 

 

ह्या वर्ी सप्रमतीने नेहेमीच्या ( रंगपंचमी, सहल)  कायषक्रमांबरोबरच इतरही प्रवप्रवध प्रकारचे  मोजके परंतु दजेदार 

कायषक्रम ( उदा. नाटक ‘तीन पायांची शयषत’, सलील कुलकणींच्या बरोबर बहरलेली मैप्रफल ‘माझे जगणे होते गाणे’ 

आप्रण मराठी प्रचत्रपट ‘मुरांबा’) देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ह्यावर्ी प्रथमच नाटकाचे संपूणष नेपर्थ् हे आपल्या 

कायषकत्यांनी इथेच श्री. उमेश जाधव आप्रण श्री. संदीप प्रबडये ह्याच्या मागषदशषनाखाली  केले. अनेक कायषकत्यांनी 

पूणषपणे झोकून देऊन काम केल्यामुळेच हे सवष शक्य झाले.  

 

नुकतेच आपले camping उत्तमरीत्या पार पडले आहे. आपल्या  अनुभवी camping lead सौ. पल्लवी सावंत यांनी इतर 

सहकायांना  बरोबर घेऊन ह्याचे उत्तमपणे आयोजन केले. जमलेल्या सगळ्ांनीच अप्रतशय धमाल केली. प्रतथेच आपले 

सुप्रप्रसद्ध ‘सोनू ‘ चे  गाणे प्रचप्रत्रत करण्यात आले. हा एक अप्रतशय संुदर आप्रण वेगळा अनुभव होता. ह्या गाण्याचे 

संकल्पन, लेखन आप्रण प्रचत्रीकरण प्रवक्रांत सावंत ह्यांचे होते. हे गाणे तुम्ही MMSAC च्या facebook page वर बघू 

शकता.  

ह्या आठवड्यातच आपला ‘गणेशोत्सव २०१७ ‘ रप्रववार  ऑगस्ट २७ ला साजरा होणार आहे. ह्यासाठीही आपण सवांनी 

झटपट RSVP करून बहार आणली आहे. ह्यापुढेही प्रते्यक कायषक्रम जाहीर झाल्यावर झटपट RSVP( /tickets) करून 

तुम्ही सवांनी आम्हाला अशीच मदत करावी ही प्रवनंती. ह्या गणेशोत्सवात सांसृ्कप्रतक कायषक्रमाम्े भाग घेण्यासाठी 

लहान मुला-मुलीनंी दांडगा उत्साह दाखवला आहे. त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच! 

 

त्यापुढेही आपले ‘कोजाप्रगरी’, ‘प्रदवाळी’ आप्रण ‘संक्रांत/AGM’ असे कायषक्रम आहेतच. तेव्हा ह्या सवष कायषक्रमांना 

जोरदार प्रप्रतसाद द्यावा अशी आपल्या सगळ्ांना नम्र प्रवनंती! 
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मंडळाच्या  कायषक्रमात तुम्हाला ‘स्वयंसेवक’ म्हणून काम करायचे असल्यास आम्हाला जरूर कळवा. तुमच्यासारख्या 

कायषकत्यांप्रशवाय  मंडळाचा कोणताच कायषक्रम होणे शक्य नाही! 

 

कळावे, 

सौ. प्राची जेजुरीकर 
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||गणपती ब प्प  मोरय || 

 

वचत्रक र: अमेय धुमाळ 
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|| ॐ गां गणपतये नम: || 

 

वचत्रक र : वचत्र  ब पट 
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वनसग यचे व ण आवण त्य ची जपणूक 

 

कॅप्रलफोप्रनषयातील ५० महामागाषवर असलेल्या प्रसएरा प्रनवाडा डोगंरांच्या रांगांपैकी एकाच्या कुशीत दडलेले 

ते छोटेसे , टुमदार आप्रण संुदर घर! घराच्या पररसरातूनच खळखळ वाहणारी अमेररकन नदी, प्रतच्या 

भोवताली युगेयुगे उभे असलेले पाईन आप्रण सायप्रसचे उंच, डेरेदार वृक्ष! प्रनसगाषत तासन् तास  रमणारी मी, 

अक्षरशः मंत्रमुग्ध झाले होते तो नजारा पाहून! अगदी पररकथेत वाचल्यासारखेच घर होते ते! असं स्वप्नवत 

घर असू शकतं? तल्लीन होऊन नदीचे, वृक्षांचे, डोगंरांचे फोटो घेऊ लागले. घराभोवतीचा प्रशस्त, ऐसपैस 

बांधलेला लाकडी चौथरा घर बांधणायाषच्या प्रनसगषपे्रमाची ओळख करून देत होता. त्या संुदर नजार्याने 

मोप्रहत झालेली मी पूणषपणे स्वप्नात हरवले. सकाळचा पप्रहला वाफाळलेला चहा घेऊन या चौथऱ्यावर बसावं 

आप्रण नदीचे लयबद्ध गाणे ऐकावे, प्रकंवा गरम गरम कांदापोह्यांचा नाश्ता खाताखाता त्या प्रनसगाषत 

बागडणाऱ्या प्रवप्रवध पक्षांचा नाच बघावा, त्यांची सुमधुर प्रकलप्रबल ऐकावी आप्रण रात्रीचे जेवण या चौथऱ्यावर  

बसून करायला काय मस्त वाटेल, मंद वाऱ्याची झुळूक अनुभवत आप्रण लुकलुकणार्या चांदण्यांनी नटलेले 

आकाश न्याहाळत! माझी स्वप्नमाला तेव्हां थांबली जेव्हां माझ्या नवऱ्याने मला हलवलं, "चल प्रनघूया, 

आपल्याला प्रदवसा एकदा येऊन हे घर नीट पाहायला हवं, मी आपल्या ररअल इसे्टट एजंटला सांगतो 

अपॉइंटमटट घ्यायला पुढच्या वीकट डची".  मी नुसते हो म्हणाले आप्रण गाडीच्या प्रदशेने यंत्रवत पाऊले टाकू 

लागले.   
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प्रनसगाषच्या प्रवप्रवध रंगानी आप्रण पैलंूनी  नखप्रशखांत नटलेलं ते घर माझ्या मनात एकदम घर करून राप्रहलं. 

लेक टाहोच्या प्रकंप्रचत पप्रिमेला असलेल्या आप्रण टाहो व एल डोरॅडो नॅशनल फॉरेस्ट म्े येणाऱ्या प्रसएरा 

प्रनवाडा डोगंरांच्या प्रहमाच्छाप्रदत प्रशखरामधून उगम पावलेली ती अहप्रनषश वाहणारी अमेररकन नदी, मला 

प्रहमालयातून उगम पावलेल्या गंगेसारखी वाटू लागली. घरी परत आल्यानंतर स्मखडकीतून प्रदसणारं फॉलसम 

तळं पाहताना त्या नदीची सारखी आठवण येऊ लागली. ती सतत वाहणारी सदानीराच या तळ्ात पाणी 

घेऊन येते आप्रण फॉलसमवाप्रसयांच्या पाण्याची सोय करते. प्रनसगाषकडे जेव्हा आपण जागरुकतेने बघतो 

तेव्हा आपल्याला आपलं आप्रण त्याचं परस्परावलंप्रबत्व लक्षात येऊ लागतं आप्रण मग त्यातून प्रमळणारी 

पे्ररणा आपल्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा घटक बनून जाते. माझ्या प्रनसगषपे्रमी मनाने तेवढ्यात प्रटपलेल्या 

लहान लहान गोष्ी माझ्या डोळ्ांसमोर सतत प्रदसू लागल्या. महामागाषवरून घराकडे येणारी नागमोडी वाट, 

त्याच्या दोन्ही बाजूला उभ्या असलेल्या उंच पाईन व सायप्रसच्या सदाहररत वृक्षांच्या फांद्यांनी त्या वाटेवर 

कमानीसारखी केलेली मप्रहरप, घराच्या भोवतीचे प्रवशाल आवार, आवारात लावलेली फुले आप्रण 

नैसप्रगषकपणे फुललेली प्रवप्रवध रंगांची संुदर  रानफुले, त्यांच्या भोवतीचे पांढरे लाकडी कंुपण, गुलाबाचे वेल 

असलेल्या दोन संुदर कमानी, नदीप्रकनाऱ्यावर बांधलेला, उबदार आप्रण घरेलूपणाची जाणीव करून देणारा 

डौलदार गझीबो आप्रण सगळ्ा आवारात प्रवखुरलेले अगप्रणत पाईनकोन्स!  पुढचे प्रकतीतरी आठवडे मी त्या 

प्रनसगाषच्या साप्रन्ात वसलेल्या छोट्या घरकुलात मनानेच राहत होते आप्रण एक प्रदवस असा आला की त्या 

थोर प्रव्ात्याच्या कृपेमुळे माझे स्वप्न प्रत्यक्षात आले. 

आम्ही प्रथम घरात राहायला आलो ते शरद ऋतूचे प्रदवस होते. हवेत प्रकंप्रचत गारवा आला होता. शरद 

ऋतुने आणलेल्या लाल, प्रपवळ्ा आप्रण तपप्रकरी, रंगाची लेणी ल्यायलेल्या झाडांची संुदरता मला सुखावून 

गेली. एखादी शाल पांघरून सकाळच्या चहाचा आस्वाद नदीचे गाणे ऐकत ऐकत घ्यायचे  स्वप्न मनसोक्त 

पुरे झाले.  शरदात काही झाडांचे अपुऱ्या पाण्यामुळे आप्रण अपुऱ्या सूयषप्रकाशामुळे प्रकाशसंशे्लर्ण थांबते. 

त्यामुळे पानांमधील क्लोरोफील हळूहळू कमी होऊन प्रहरवा रंग प्रफकट होऊ लागतो आप्रण त्यामुळे 

पानांम्े प्रकर्ाषने प्रपवळा, तपप्रकरी, नाररंगी असे रंग उठून प्रदसू लागतात. मेपलच्या झाडांम्े 

प्रकाशसंशे्लर्ण थांबल्यामुळे पानांम्े गु्लकोज अडकून राहते आप्रण हेमंत ऋतूच्या रात्रीच्या गार हवेमुळे 

आप्रण प्रदवसाच्या सूयषप्रकाशामुळे प्रतचा रंग लाल होऊन पाने सुरेख तांबडी लाल प्रदसू लागतात. प्रनसगाषच्या 

या बदलाकडे बघून असं वाटतं की माणसालाही काहीतरी नवीन, धाडसी आप्रण वैप्रशष्ठ्यपूणष करायची संधी 

अगदी सहज उपलब्ध असताना तो त्याच जुन्या, ठराप्रवक प्रनयमाप्रमाणे जीवन जगत राहतो.  हळूहळू 
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बऱ्याच झाडांनी आपली पाने गाळायला सुरुवात केली. थंडीत मस्तपैकी लांबलचक झोप काढण्याच्या जणू 

ते तयारीला लागले. 

 

 

प्रशप्रशराची चाहूल पप्रहल्या प्रहमवर्ाषवाने जाणवून प्रदली. प्रत्यक्ष होणारा प्रहमवर्ाषव पाहण्याची मजा काही 

न्यारीच. प्रकतीतरी वेळा स्मखडकीत बसून बाहेर होणारा प्रहमवर्ाषव बघण्याचे भाग्य मला प्रमळाले. रात्री अगदी 

शांतपणे पडणारा बफष , सकाळी उठून बघतो तेव्हा चमचमणारा पांढरा शुभ्र गाप्रलचा बनून तुमचे स्वागत 

करतो. सगळ्ा सृष्ीने जणू काही स्वच्छ, सफेद उबदार पांघरूण पांघरलेले असते. खरंच काय जादू असते 

एका प्रहमकणात, बघता बघता तो सारी सृष्ी संुदर करतो! प्रनसगाषची ही प्रकमया बघून माझे डोळे अक्षरशः 

प्रदपून जायचे. अशा बफाषच्छाप्रदत जप्रमनीवर चालायची मजा काही आगळीच आहे.  पण स्नोबुटांप्रशवाय 

गतं्यतर नाही.  स्नोजॅकेट, स्नोबूट्स, हातमोजे, मफलर आप्रण कानटोपी घातली की तुम्ही बफाषचा आनंद 

लुटायला तयार होता. मग बफाषचे गोळे फेकणे, स्नोसे्लप्रडंग करणे इत्यादी खेळण्याचा आनंद प्रमळू शकतो. 

आमची चार वर्ाषची लॅब्राडोर; रेवा, बफाषत खेळण्याची मजा मनसोक्त उपभोगते. प्रतचा प्रनरागस आनंद 

बघून मलाही बफाषत खेळावंसं वाटतं. मनसोक्त खेळून झाल्यावर गरम गरम कॉफी वा हॉट चॉकोलेटचा 

आस्वाद घेत प्रनसगाषच्या साप्रन्ात घालवणे म्हणजे एक पवषणीच! बफाषच्छाप्रदत चौथऱ्यावर उभे राहून नदीचे 
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प्रहमवृष्ीनी नटलेले सौदंयष पाहणे हा माझा आवडता छंदच झाला होता. तर कधी कधी एखादं पुस्तक घेऊन 

बफाषची संुदरता स्मखडकीत बसून ते वाचता वाचता मी अजमावयाचे.  

जास्त बफष  पडल्यावर होणारी गैरसोयही अनुभवली. २ ते ३ फूट बफष  पडल्यावर तो बाजूला करून 

गाडीसाठी रस्ता साफ करणे ही नवप्रशक्यांसाठी अगदी प्रजप्रकरीची गोष्. तो खास बफाषसाठी बनवलेल्या 

फावड्याने बाजूला करायचा. साफ केला नाही तर तुम्ही बाहेरच पडू शकत नाही. अशा वेळेला घरात पुरेशा 

खाण्याच्या गोष्ी नसल्या की मग होते मोठी पंचाईत आप्रण त्यात तुमच्याबरोबर २ मोठे लॅब्राडोअसष (राजा 

आप्रण रेवा) असले की अप्रणकच अवघड! पप्रहल्या एक-दोन अनुभवानंतर भरपूर कोरडा प्रकराणा माल; 

डाळी, तांदूळ, पोहे, रवा, मसाले, इत्यादी आप्रण प्रपण्याचे पाणी साठवायला सुरुवात केली. कधी कधी 

झालेल्या प्रहमवादळामुळे दोन दोन तीन तीन  प्रदवस वीज जाण्याचाही अनुभव प्रमळाला. गाडीची चाकेही 

बऱ्याचदा अडकून बसल्याचा अनुभव आला. मग मात्र आम्ही एक स्नोब्लोअर प्रवकत घेतला. खास बफष  

प्रवतळण्यासाठी बनवलेलं खडे मीठ टाकून रस्ता साफ करायला प्रशकलो. खडे प्रमठाने बफष  लवकर 

प्रवतळतो त्यामुळे रस्ता लवकर साफ होतो. अनेकदा गोठलेल्या बफाषवरून घसरून पडणे झाले. थंडीत 

प्रदवसाही तपमान इतके थंड असते की बफष  प्रकते्यक प्रदवस प्रवतळत नाही. तो जेव्हा कााँप्रक्रट प्रकंवा प्रवटांच्या 

पृष्ठभागावर राहतो तेव्हा तो जाम गोठून बसतो आप्रण प्रनसरडा बनतो. मग काय, सटासट आपटायला होते!  

बफाषसंबंप्रधत अशा प्रनरप्रनराळ्ा प्रचत्तथरारक अनुभवांची एक वेगळीच मजा अनुभवायला प्रमळाली. एवढे 

सगळे श्रम केल्यानंतर सं्काळच्या जेवणात मऊ मऊ मुगाच्या डाळीची स्मखचडी आप्रण टोमॅटोचे सार 

ओरपताना अगदी कृतकृत्य वाटायचं. राजा आप्रण रेवाही त्यांचे डॉगफ़ूड अगदी चवीने खायचे आप्रण त्यांच्या 

झोपण्याच्या उशांवर झकास ताणून द्यायचे. अशावेळी बॅकग्राऊंड म्े प्रकशोर कुमारचे "स्मखलते है गुल 

यहााँ" ऐकत ऐकत फायरपे्लस समोर धरून गोरठलेले हात शेकून घेण्याची मजा मग सारे कष् प्रवसरायला 

लावायची.  
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हळूहळू बफष  प्रवतळू लागून वसंत ऋतू स्वतःची चाहूल देऊ लागला. झाडांना फुटलेली कोवळी पालवी 

पाहून मन आनंप्रदत झाले. थंडीत झोपलेली सृष्ी जणू हळू हळू जागी होऊ लागली. घराच्या पररसरात 

असलेले डॅफोप्रडल्स चे कांदे जप्रमनीतून वर येऊ लागले. प्रपवळ्ा तजेलदार डॅफोप्रडल्सच्या फुलांनी बाग 

बहरू लागली.  हळूहळू आयरीसचे कांदेही उमलू लागले. पांढऱ्या, जांभळ्ा, प्रनळ्ा आयररसेसच्या 

टप्पोर्या फुलांनी बागेला आप्रणकच संुदरता आणली. प्रवप्रवध रंगी पक्षांची घरटी बांधण्यासाठी लगबग सुरु 

झाली. घराच्या वरच्या मजल्याच्या स्मखडकीच्या बाहेर एका काळ्ा-करड्या रंगाच्या आप्रण लांब शेपटीच्या 

पप्रक्षणीने प्रतचं घरकुल केलं होतं. रोजचे प्रतचे घर बांधण्याचे कष् मला बरंच काही प्रशकवून जायचे. प्रते्यक 

खेपेला प्रतच्या तोडंात आपलं घरकुल सजवण्यासाठी प्रवचारपूवषक प्रनवडलेली काटकी वा धागा असायचा. 

पुढे ग्रीष्माची सुरुवात होताच दोन इवलीशी डोकी व उघडलेल्या चोची प्रदसू लागल्या. आई आप्रण वडील 

दोघेही आपल्या बाळांची काळजी घेण्यात पूणषपणे रममाण झालेले आढळून आले. आपल्या इवल्या जीवांची 

भूक भागवताना त्यांची तारांबळ होऊ लागली. लाल, गुलाबी, पांढरे गुलाब फुलू लागले. पांढऱ्या आप्रण 

प्रपवळ्ा शेवंतीची फुले उमलू लागली. प्रवप्रवध फुलांबरोबर अनेक प्रकारच्या तृणांचेही जोमाने पीक आले. 

प्रवप्रवधरंगी रानफुले आप्रण त्यावर मुक्तपणे बागडणारी फुलपाखरे, मधमाश्या, भंुगे, आप्रण अनेक सारे 

वेगवेगळे कीटक बघण्यात माझी सकाळ कुठल्या कुठे प्रनघून जायची!  सकाळी घराच्या आवारात चालणे, 

रेवाला चटडू टाकणे, आप्रण प्रनसगषदेवतेने उदार हस्ताने प्रदलेल्या या वाणाचे मनसोक्त फोटो काढणे यात 

सकाळ संपून जायची.  प्रनसगष प्रकती प्रनःस्वाथी असतो ना? काही म्हणजे काही राखून न ठेवता अगदी 

सवषस्व अपषण करतो तो! घेणार्याचीच मयाषदा राहते! तो हे प्रनसगाषचे सौदंयष घेऊ शकतो ते फक्त त्याच्या 

डोळ्ाचे पारणे प्रफटेपयंत! 
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कधी एखाद्या प्रदवशी सकाळी पाईनच्या वृक्षांनी मुक्तहस्ताने अपषण केलेले अगप्रणत पाईनकोन्स मी वेचत 

राहायचे. न जाणो का पण पाईनकोन्सचे मला खूपच आकर्षण आहे. पाईनकोनबद्दल मी वाचले तेव्हा मला 

कळले की त्याचा इप्रतहास आप्रण प्रतीकवाद काय आहे. पाईनकोन हा अ्ास्मिक ज्ञानाचा प्रतीक मानला 

जातो. नैसप्रगषक भूप्रमती शास्त्रानुसार त्याच्या स्पाइन्सची आवतषने कोणत्याही एका प्रदशेत ठोस आप्रण पररपूणष 

प्रफबोनॅची क्रमाप्रमाणे प्रदसतात जी आपण गुलाब प्रकंवा सुयषफुलात पाहतो. मनुष्याच्या मटदूतील प्रपप्रनअल 

गं्रथीचा आकार पाईनकोनसारखा असल्यामुळे प्रतला प्रपप्रनअल गं्रथी म्हणतात. ती आपल्या मटदूच्या 

भौप्रमप्रतक कट िात असते आप्रण आपले प्रकाशाचे ज्ञान व आपल्या शरीराचे वेळापत्रक सांभाळते आप्रण 

म्हणूनच प्रतला आिज्ञानाचे उपररकट ि समजतात. प्रतला आपला प्रतसरा डोळाही समजले जाते. हे वाचल्यावर 

पाईनच्या वृक्षांबद्दल मला अजूनच आदर वाटू लागला. प्रकतीतरी उंच व वर्ाषनुवरे् उभ्या असलेल्या पाईनच्या 

वृक्षांनी नटलेले ते आवार मला प्रनसगाषच्या अ्ास्मिकतेचे प्रतीक वाटू लागले. अमेररकेत होऊन गेलेला 

सवाषत प्रभावशाली प्रनसगषवादी; जॉन मुईर म्हणतो, " प्रते्यकी दोन पाईनच्या वृक्षामागे एका नव्या जगाचा 

मागष आहे". मला ते खरोखरीच पटले.  इथे आल्यापासून मला केवढा जवळून प्रनसगष पाहता आला! मी 

केवढी जागरूक झाले!  

 

हे असे प्रनसगाषचे ऋतुचक्र चालू असताना घराच्या अंगणातून वाहणारी ती गंगा नदी आपले संतत वाहण्याचे 

काम करतेच आहे.  प्रतच्या प्रवाहाचा जोर, पडलेल्या पावसावर आप्रण प्रहमवृष्ीवर अवलंबून असल्यामुळे 
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कमी-जास्त होतो, पण आपले पाणी साठवून ठेवावे हे प्रतच्या स्वभावाला यस्मकंप्रचतही प्रशवत नाही. 

पाण्यासारखी अत्यावश्यक गोष् ती अनंतहसे्त प्रवनामूल्य पुरवत राहते. प्रतचा जन्मच तर या पृथ्वीवरच्या सवष 

प्राप्रणमात्रांच्या प्रहतासाठी झाला आहे! या प्राप्रणमात्रांसाठी ती सदैव सवष प्रकारचे कष् सहन करायला तयार 

असते. प्रतची वेगवती धारा रोखून मनुष्याने बांधलेले बांधसुद्धा ती या एकच कारणासाठी सहन करते. प्रतच्या 

काठावरच तर मानव संसृ्कतीचा जन्म आप्रण भरभराट झाली आहे. प्रतला वाटत नसेल की प्रतचे पाणी स्वछ 

आप्रण शुद्ध राहावे? ज्या पाण्याचा सवष प्राप्रणमात्रांना उपयोग होतो ते पाणी गढूळ, अशुद्ध होऊन कसे 

चालेल? पण मनुष्य हे का समजू शकत नाही? प्रनसागाषसारखा प्रनःस्वाथी का होऊ शकत नाही? आपल्याला 

प्रवनामूल्य प्रमळालेली नैसप्रगषक संसाधने तो इतक्या अज्ञानपणे का हाताळतो? का आपल्या नद्या आप्रण नाले 

अशुद्ध करतो? पृथ्वीमातेने उदारहसे्त मोफत प्रदलेल्या सवष नैसप्रगषक संपत्तीकडे आपण डोळस कृतज्ञतेची 

भावना ठेवणे जरुरी नवे्ह का? ही संपत्ती आपल्या पुढच्या अनेक प्रपढयांना पुरावी हा तरी  प्रवचार ठेवायला 

हवा! ही साधी सरळ संसृ्कती आहे. प्रनष्काळजी आप्रण बेपवाषई हे असंसृ्कत आचारांचे प्रतीक नवे्ह का? 

आपल्या या प्रनसगाषची संपत्ती आप्रण संुदरता प्रटकून राहावी म्हणून आपापल्या पररने करण्यासारखं काय 

करू शकतो आपण? पप्रहल्यांदा आपली संवेदनशक्ती जागृत होणे आवश्यक आहे. संकुप्रचत वृत्ती आप्रण 

स्वाथष सोडून स्वतंत्रपणे प्रवचार करायला सुरुवात करायला हवी. अशाने आपण जागे होऊ लागतो, डोळस 

बनू लागतो, संवेदनशील बनू लागतो. सतराव्या शतकात जन्मलेल्या संत तुकारामांनी सुद्धा प्रनसगाषचे आप्रण 

मनुष्याचे परस्परावलंप्रबत्व जाणले होते. त्यांनी प्रलहीलेला लोकप्रप्रय अभंग, 'वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे' 

आचरणात आणण्याचा प्रयत्न कसा करायचा?  

 

 

सवाषत प्रथम जागप्रतक तापमानवाढ कश्यामुळे होते आहे ते काबषन फुटप्रपं्रट म्हणजे काय हे जाणून घेणे 

महत्वाचे आहे. मनुष्याच्या अनेक प्रनरप्रनराळ्ा गरजा पूणष करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साधनांना 
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लागणाऱ्या ऊजेमुळे पयाषवरणात पसरणारा हररतगृही वायू म्हणजे काबषन डाय ऑकसाइडचे टनाम्े 

मोजले जाणारे प्रमाण. सवष प्रकारची इंधने; पेटर ोल, प्रडझेल, गॅस, तेल, कोळसा इत्यादी वातावरणात काबषन 

डाय ऑकसाइडचे प्रमाण वाढवण्यात भर घालतात. त्यामुळे हवा दूप्रर्त होऊन प्राप्रणमात्रांना हाप्रनकारक 

होते. हे सवष कळल्यावर मी एकटी काय करू शकणार आहे हे बदलण्यासाठी? हा प्रवचार आला की 'थटबे 

थटबे तळे साचे' ही म्हण लक्षात ठेवावी. हात झटकून परत 'येरे माझ्या मागल्या' करू नये. डोळसपणे 

टाकलेले प्रते्यक पाऊल बदल घडवून आणण्यात महत्वाचे ठरते. आपल्या रोजच्या व्यवहारासाठी काय 

जरुरी नाही आहे प्रकंवा आज मी एखादी गोष् कशी वेगळ्ाप्रकारे करू शकेन जेणेकी पयाषवरणातले 

माझ्याकडून होणारे वायू प्रदूर्ण कमी होईल हे प्रवचारपूवषक लक्षात घ्यावे.  बाटलीबंद पाणी खरेदी 

करण्याऐवजी नळाचे पाणी, पाण्याच्या बाटलीत भरून ठेवून तीच बाटली धुवून पुन्हा पुन्हा वापरावी. कागदी 

प्रोडक्टस वापरताना शक्यतो ते बायोप्रडगे्रडेबल असावेत. प्लास्मस्टक व थमाषकोल वापरू नये. थमोकोल हे 

जप्रमनीमधल्या प्रजवाणंूसाठी अप्रतशय धोकादायक आहे. थमोकोलमुळे प्रजवाणंूची कुजण्याची प्रक्रया 

अप्रतशय हळू होऊन जमीन नापीक बनते.  थमोकोलच्या जाळण्यामुळे तयार होणारे वायू श्वासाद्वारे 

फुफु्फसात गेल्यास तबे्यतीला अतं्यत हाप्रनकारक असतात. पॅ्लस्मस्टकचे प्रवघटन होत नसल्याने ते शक्यतो 

कमी प्रमाणात वापरावे व ररसायकल करावे. पॅ्लस्मस्टक आप्रण काचेच्या बाटल्या व डबे टाकून देण्यापेक्षा ते 

वापरून नाना तहेचे शोप्रपसेस करता येतात. ते स्वछ धुऊन साठवणीसाठीही त्यांचा चांगला वापर होऊ 

शकतो. वापरात नसलेला कम्प्युटर, मोबाईल फोन, प्रवजेवर चालणारी साधने अनप्लग करावीत. प्रदवे, पंखे 

नको तेव्हा बंद ठेवावेत. प्रवजेवर चालणारी साधने व घरात वापरात असलेले सवष लाईट बल्ब्स ऊजाषकायषक्षम 

असावेत. घर स्वच्छतेसाठी लागणारी साफसफाईची उत्पादने पयाषवरणास अनुकूल असणारी असावीत. 

टॉयलेट्स म्े अप्रधक कायषक्षमता असणारे, कमी पाण्याचा वापर होणारे पाण्याचे टंॅक वापरावेत. 

प्रडशवॉशर आप्रण कपडे धुवायचे मशीन पूणष भरल्याप्रशवाय लावू नये. एखादीच गोष् आणण्यासाठी गाडीने 

बाजाराची खेप करण्याऐवजी जे काही हवे असेल त्याची यादी काढून ठेवावी आप्रण एकाच खेपेत शक्यतो 

सवष कामे उरकावीत. त्यासाठी कारपूप्रलंग केले तर उत्तमच! कमीतकमी पॅकेप्रजंग असलेल्या वसू्त 

वापराव्यात. कागदी प्रपशव्या पुन्हा पुन्हा वापराव्यात. शक्यतो पुननषवीनीकरण केलेली उत्पादने वापरावीत. 

ती बनवायला इतर उत्पादनांपेक्षा कमी ऊजाष खचष होते. खास प्रकफायतशीर शॉवरहेड्स बसवून घेतल्यास 

अंघोळीतला पाण्याचा वापर कमी होऊ शकतो. शॉवर सोडल्यावर सुरुवातीला गरम पाण्याआधी येणारे गार 

पाणी नुसते वाहून वाया घालवण्याऐवजी एका बादलीत साठवल्यास ते घरातील अथवा बागेतील झाडांसाठी 

वापरता येते. घराभोवती झाडे लावावीत. झाडे पयाषवरण पोर्क ठेवायला मदत करतात. मी जेव्हां पाणी, 
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ऊजाष, आप्रण अन्न यांचा जाणतेपणाने हवा प्रततकाच वापर करायला प्रशकेन तेव्हा त्याचा उपयोग नक्कीच 

प्रनसगाषतल्या अनेक प्राप्रणमात्रांना होईल. प्रकतीतरी प्राप्रणमात्रांना आपण न वापरलेल्या, न खाले्लल्या आप्रण 

पुननषवीनीकरणासाठी जमवलेल्या गोष्ीचंा उपयोग होतो. आपले प्रवचारपूवषक पाऊले टाकणे असे त्यांच्या 

फायद्याचे होते. 

आता लवकरच आपला सवांचा लाडका गणपतीबाप्पा त्याचा उत्सव साजरा करण्यासाठी घराघरात येतोय. 

तर त्या गणेशचतुथीच्या उत्सवाचा आनंद घेताना आपण काय काय गोष्ी लक्षात घ्यायला हव्यात की 

ज्यामुळे आपला पयाषवरणाच्या प्रदूर्णाला हातभार लागणार नाही? तसे केल्यास माझ्या मते बाप्पा 

खरोखरीच आनंदी होईल. मी स्वतः अनुभवलेले आप्रण माझ्या वाचनातून प्रशकलेले मुख्यतः गणेशचतुथीच्या 

वेळी होणारे पयाषवरण दूप्रर्त करणारे काही पररणाम खालीलप्रमाणे: 

हवा प्रदूर्ण: अत्याप्रधक प्रमाणात फोडलेल्या फटाक्यांनी हाप्रनकारक वायंूचे प्रमाण वाढले जाते. सणाच्या 

कारणाने वाहनांची गदी वाढल्यामुळे हवेतील प्रदूर्के वाढतात आप्रण सल्फर डाय ऑकसाइड व काबषन 

मोनॉकसाइड या हाप्रनकारक वायंूचे हवेतील प्रमाण वाढते. ती हवा श्वासाद्वारे आपल्याच फुफुसांम्े 

जाऊन त्याचे तबे्यतीवर दुष्पररणाम  होतात. 

पाणी प्रदूर्ण: प्लास्टर ऑफ पॅररसने बनवलेल्या गणेशाच्या मूती शाडूच्या मूतींप्रमाणे सहजपणे पाण्याम्े 

प्रवरघळू शकत नाहीत. त्या प्रवरघळायला प्रकते्यक मप्रहने लागतात. मूती रंगवायला वापरलेले रंग 

वातावरणासाठी हाप्रनकारक असतात. त्याम्े असलेले लेड आप्रण मकु्यषरी पाण्यात प्रमसळून पाणी दूप्रर्त 

होते आप्रण प्राप्रणमात्रांसाठी प्रवर्ारी बनते. मूतींबरोबर थमाषकोल आप्रण प्लास्मस्टकच्या बनवलेल्या गोष्ीही 

पाण्यात टाकण्यात येतात, ज्यामुळे पाण्याचे प्रदूर्ण अजुनी वाढते.  

कचऱ्याची प्रनप्रमषती: मूतींबरोबर फुले, फळे, उदबत्त्या, कापूर, वसे्त्र, नारळ, आरास करण्यासाठी वापरलेल्या 

अनेक गोष्ी हे सवष प्रनमाषल्य स्वरूपात जात असल्यामुळे कचरा वाढतो.   

या सवांचे दुष्पररणाम समुि, नद्या, नाले, यात राहणाऱ्या प्राप्रणमात्रांवर होऊन त्यांचे जीवन धोकादायक होते. 

सरकार हे सवष स्वच्छ करण्यासाठी प्रते्यक वर्ी करोडो रुपये खचष करते ते वेगळेच. मनुष्याइतकाच इतर 

सवष प्राप्रणमात्रांना या पृथ्वीवर राहायचा हक्क आहे. आपल्या आनंदासाठी आपण त्यांचा आनंद प्रहरावून घेत 

नाही आहोत ना? हा प्रवचार नेहमी ठेवायला हवा. 
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अंधश्रदे्धने धाप्रमषक रूढी आप्रण परंपरांचे पालन करताना आपण आपल्या पृथ्वीमातेनी प्रनस्वाथीपणे आप्रण 

प्रवनामूल्य प्रदलेल्या नैसप्रगषक संसाधनांना हानी तर पोहचवत नाही ना ह्याचा डोळस प्रवचार केला पाप्रहजे.  

माझ्या मते रूढी आप्रण परंपरा मनुष्याने आपल्याला हव्या तशा बनवल्या आहेत. त्यामुळे प्रते्यक 

संसृ्कतीम्े त्या वेगळ्ा असतात. त्याची कारणे प्रनरप्रनराळी असोत पण प्रनसगष हा खरा प्रव्ात्याने बनवला 

आहे त्यामुळे तो सगळीकडे सारखाच असतो.  मग आपण मानवप्रनप्रमषत युगेयुगे आपल्या पूवषजांनी पाळत 

आणलेल्या काल्पप्रनक रूढी पाळायच्या की प्रदूर्णाने त्रस्त झालेल्या पृथ्वीमातेला मदत करायची?  

तर सांगायचा मुद्दा असा की आमच्या घरच्या गणपतीबाप्पाला वाचायची खूप आवड आहे.  तो आनंदात 

मस्त पुस्तक वाचत बसलेला असतो कारण आम्ही त्याचे प्रवसजषन कधीच करत नाही! आप्रण त्यामुळे 

परसातून वाहणारी आमची गंगाही खुशीने वहात असते प्रतची प्रदडदा प्रदडदा सतार वाजवीत! प्रनसगाषने 

प्रदलेल्या या घराच्या वाणामुळे मला खरोखरीच जागरूकता येऊन प्रवश्वािकतेची जाणीव झाली. त्याची 

संुदरता अनुभवताना त्याची जपणूक कशी करावी याची जाणीव होऊ लागली. आपल्याप्रमाणे आपल्या 

पुढच्या प्रपढयांनाही अशी संुदर सृष्ी बघायला आप्रण अनुभवायला प्रमळावी असे वाटल्यामुळे हा लेख 

प्रलहावासा वाटला. त्यासाठी मी त्याची कायम ऋणी आहे. त्याला माझे मनापासून शतशः प्रणाम!! प्रदव्यत्वाची 

जेथ प्रप्रचती तेथे कर माझे जुळती!! 

 

स्मिता कुलकणी  
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आांब  मलई पेढे/ मोदक 

 

 

 

 

स वहत्यः  

 २ कप ररकोटा चीज  

१ कप स्वीटन्ड कंडेन्सस्ड प्रमल्क 

२/३ कप  माँगो पल्प 

केशर दुधात खलून घेतलेले. 
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कृती:  

 एका नॉनस्मस्टक भांड्यात चीज घालून साधारण १५ प्रमप्रनटे मंद आचेवर परतत राहणे. १५ प्रमप्रनटांनंतर चीज 

प्रशजले की त्यात कंडटसड प्रमल्क, माँगो पल्प आप्रण केशर घालून प्रमश्रण घट्ट होईपयंत ढवळत राहणे. प्रमश्रण 

घट्ट व्हायला साधारण ४५ प्रमप्रनटे लागतात.  

एकदा प्रमश्रण घट्ट झाले की स्टोव्ह बंद करून आता ते प्रमश्रण ३० प्रमप्रनटे बाजूला ठेवून थंड होऊ द्या. थंड 

झालेल्या प्रमश्रणाचे पेढे वळायला  घ्या. सजावटीसाठी प्रपस्त्ांचे काप वापरू शकता. त्याचप्रमाणे 

गणपतीसाठी हेच प्रमश्रण मोदकांच्या साच्यात घालून तुम्ही याचे मोदक करू शकता.  

 

 

व ढणी प्रम णः  

पेढ्यांच्या आकारावर अवलंबून आहे.  

 

ववशेष टीप :  

१. जर फक्त मलई पेढे करायचे असतील तर माँगो पल्प नाही घातला तरी चालेल.  

२. मंद आचेवर सतत प्रमश्रण ढवळत राहणे हे या पाककृतीम्े अप्रतशय महत्त्वाचे आहे.  

३. प्रमश्रण भांड्याला खाली लागता कामा नये. तसे झाले तर  चवीत फरक पडेलच पण मोदक/ पेढे 

प्रदसायलाही चांगले प्रदसणार नाहीत.  

रेणू रानडे 
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कणकेचे मोदक तळणीचे/उकडीचे 

 

स वहत्यः  

स रण चे स वहत्यः 

२ कप खवलेले नारळ 

१.५ कप गूळ प्रकसून  

११ बदाम 

११ काजू 

४ वेलचीचंी पूड 

४-५ चमचे तूप 

 

मोदक च्य  प रीस ठी स वहत्यः 

२ कप गव्हाचे पीठ 

प्रचमूटभर मीठ 

५ चमचे तूप 

पाणी 
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कृती:  

स रणः  

एका पातेल्याम्े तूप गरम करण्यास ठेवणे. तूप गरम झाल्यावर त्यात सगळा सुकामेवा घालावा. सुकामेवा 

थोडासा परतल्यानंतर एका दुसर्या भांड्यात काढून ठेवणे. त्यानंतर पातेल्यात गूळ गरम करण्यास ठेवणे. 

गूळ प्रवतळल्यानंतर त्यात ओले खोवलेले नारळ घालूम परतत राहणे. प्रमश्रण कोरडे होईपयंत परतल्यानंतर 

स्टोव्ह बंद करून ते प्रमश्रण गार होऊ द्यावे. हे झाले सारण तयार.  

 

मोदक ची प री तय र करणे: 

२ कप गव्हाचे पीठ, मीठ, तूप आप्रण लागेल तसे पाणी घालत कणीक मळणे. कणकेचे छोटे छोटे उंडे 

करून त्याच्या छोट्या पुर्या लाटून घ्याव्यात.  

प्रते्यक पुरीम्े साधारण चमचाभर सारण भरून त्याला बोटाने कळ्ा पाडत पाडत मोदकाचा आकार देत 

वळत राहणे. आता हे तयार झालेले मोदक तुम्ही तळू शकता प्रकंवा वाफवून्/उकडून घेऊ शकता.  

जर मोदक वाफवायचे असतील तर, एका पातेल्याम्े गरम पाणी भरून घे. पातेले पूणष भरायचे नाही. 

अधेच भरायचे. पाण्याला चांगली उकळी आली की त्यावर एक चाळणी ठेवा. आता मोदक त्या चाळणीम्े 

ठेवून त्यावर झाकण ठेवा. १५ ते २० प्रमप्रनटांनंतर चांगले वाफवलेले मोदक ताटात काढून घ्या.  

पानात वाढताना प्रते्यक मोदकावर चमचाभर तूप ओता म्हणजे मोदक आणखीनच चप्रवष् लागतील.  
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व ढणी प्रम णः 

११ म्म आकाराचे मोदक   

 

 

 

 

 

प्रनलांबरी पोवार 
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भरली र जेळी केळी 

स वहत्यः  

 ३ केळी  

१/४ चमचा तूप 

४ टेबलसू्पन ताजा प्रकंवा फ्रोझन प्रकसलेला ओला नारळ 

२ टेबलसू्पन प्रकसलेला गूळ 

२ प्रचमूट वेलचीची पूड 

१ प्रचमूट जायफळाची पूड 

१/२ कप नारळाचे दूध 

 

कृती:  

१. एका पॅनम्े १/४ टीसू्पन तूप गरम करून घेणे. तूप प्रवतळल्यानंतर त्यात ओला नारळ आप्रण गूळ 

घालून परतणे. गूळ प्रवतळेपयंत परतत रहाणे. गूळ प्रवतळल्यानंतर लगेच स्टोव्ह बंद करून पॅनमधील 

साप्रहत्य एका दुसर्या भांड्यात काढून घेऊन थंड होऊ देणे. हे प्रमश्रण कोमट असतानाच त्यात वेलची पूड 

तसेच जायफळाची पूड घालणे. आप्रण चमच्याने नीट एकत्र करून घेणे.  

२.   केळी सोलून घेऊन त्याला म्े चीर द्यावी म्हणजे त्यात प्रमश्रण भरता येईल.  

३. नारळ आप्रण गूळाचे थंड झालेले प्रमश्रण केळ्ांम्े भरून घ्यावे.  

४. एक पसरट भांडे स्टोव्हवर ठेवून स्टोव्ह चालू करावा. एकाशेजारी एक अशी भरलेली केळी त्या भांड्यात 

काळजीपूवषक ठेवावी. केळ्ांमधून बाहेर आलेले प्रमश्रण हळूवारपणे भांड्यातून चमच्याने काढून घ्यावे. 
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आप्रण केळ्ांच्या बाजूने नारळाचे दूध भांड्यात ओतावे. भांड्यावर झाकण ठेवून प्रशजायला ठेवावे. साधारण 

२ प्रमप्रनटांनी केळ्ांची बाजू उलटून पुन्हा २ प्रमप्रनटं प्रशजू द्यावे.  केळी प्रकंचीत ब्राऊन होऊन व्यवस्मस्थत 

प्रशजू द्यावी.  

 

व ढणी प्रम णः    

खाल त्याप्रमाणे :) 

 

आपल्या आवडीप्रमाणे गरम प्रकंवा गार कसेही वाढू शकता.  

 

ववशेष टीप :  

केळी घेताना थोडी कडक , मऊ नसलेली घ्यावीत. राजेळी केळी प्रमळाली तर उत्तमच!  

 

हा एक पारंपररक पदाथष असून दरवर्ी हररतालेकच्या प्रदवशी माझी आजी आवजूषन ही राजेळी केळी करते. 

 

अप्रजता प्रनमकर 
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ग रेग र आईसक्रीम मोदक 

 

कुठल्याही आवडीच्या चवीचे आईसक्रीम प्रवकत आणा प्रकंवा तुम्ही जर घरी तयार  केलेले असेल तर ते वापरले तरीही 

चालेल.  हे आईसक्रीम थोडे पातळ करून बीटरने चांगले प्रमक्स करून घ्या. आता हे प्रबट केलेले आईसक्रीम 

मोदकांच्या साच्यात भरून फ्रीझरम्े चांगले ३-४ तास ठेवा.  

त्यानंतर मोदकाचा साचा हलक्या हाताने बाजूला करून मोदक काढून घ्या. असे हे थंडगार , गारेगार आईसक्रीम 

मोदक बाप्पाबरोबरच घरातल्या बालगणेशांना सुद्धा अगदी खूश करतील.  

 

प्रशल्पा जैन  
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श स्त्रोक्त अष्टववन यक दशयन 

 

 

 

 

 

अष्प्रवनायक गणपतीमंधले सगळे गणपती हे स्वयंभु आप्रण जागृत आहेत.  म्हणूनच अष्प्रवनायक दशषन ही 

मराठी माणसाची एक प्रजव्हाळ्ाची गोष्. " आयुष्यात एकदा तरी अष्प्रवनायक दशषन करायचं बाबा" असं 

खूप वेळा म्हटलं जातं. आपल्यासारखे भारतात शॉटष का होईना भेट देणार्यांना तर ही गोष् अजूनच कठीण. 

त्यामुळे जी देवस्थाने जवळ असतील त्याप्रमाणे अष्प्रवनायकाची फेरी होते. पण तरीही 'शास्त्रोक्त ' 

अष्प्रवनायक दशषनाची माप्रहती करून घ्यायला काय  हरकत आहे? चला तर मग! 
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१. मय रेश्वर  - मोरग व : पुणे शहराच्या आगे्नय प्रदशेस  

मोरगाव  गणपती:  अष्प्रवनायक याते्रम्े प्रथम दशषनाचा मान हा मयुरेश्वराचा आहे. 

गणेश पुराणातील आख्याप्रयकेप्रमाणे 'प्रसंधु' राक्षसाचा वध करण्यासाठी मयुरेश्वराचा अवतार ते्रतायुगात 

झाला. मोरावर आरूढ होऊन त्याने प्रसंधुचा वध केला आप्रण त्यामुळे गणपतीचे मोरेश्वर हे नाव पडले. 

मोरगाव हे मोराच्या आकाराचे आहे. पूवी इथे खूप मोर असायचे. मूळ मूती ही वाळू, लोखंड आप्रण प्रहर्यांची 

बनलेली आहे जी आत्ताच्या मूतीच्या मागे आहे. मोरया गोसावी यांनी श्री गणेशाची आराधना इथेच केली 

आप्रण त्यांना प्रसद्धी प्राप्त झाली.  

 

 

२.  श्री वसदे्धश्वर गणपती - वसद्धटेक : मोरगाव पासून साधारण दोन तासांच्या अंतरावर असलेले गाव.  

मधू आप्रण कैटभ या राक्षसांनी सवषत्र धुमाकूळ घातला होता. ते दोघे साधू संतांना फार त्रास देऊ लागले. 

त्यांचा वध करण्याचे काम शंकराने प्रवषू्णवर सोपवले. घनघोर युद्धानंतर देस्मखल श्री प्रवषंू्णना काही यश 

येईना. मग त्यांनी यश प्रमळावे म्हणून प्रजथे गणेशाची आराधना केली ती ही "प्रसद्धटेक" ची टेकडी. प्रसद्धटेक 

देऊळ श्री प्रवषंू्णनी बांधलं होतं असं ऐप्रकवात आहे. आत्ताचे  देऊळ हे नंतर अप्रहल्यादेवी होळकर यांनी 

बांधले आहे. 
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३. श्री बल्ल ळेश्वर गणपती -प ली : वजल्ह  र यगड  

कल्याण शेटजीच्या मुलाचे नाव बल्लाळ. तो आप्रण त्याचे प्रमत्र नेहमी पूजा पूजा खेळायचे. पूजा करताना ते 

एवढे मग्न व्हायचे की ते तहान भूक , प्रदवस रात्र सगळं प्रवसरून जायचे. गावकर्यांनी मग कल्याण शेटकडे 

तक्रार केली की तुझा मुलगा आमच्या मुलांना प्रबघडवतोय. कल्याण शेटनी पूजा उध्वस्त केली आप्रण 

बल्लाळाला रात्रभर झाडाला बांधून ठेवले. अधषवट  शुद्धीत असताना पण बल्लाळ जप करीत होता. पहाटे 

जेव्हा त्याला गणपतीने एका ब्राह्मणाच्या रुपात येऊन जेव्हा त्याला बंधमुक्त केले, तेव्हा बल्लाळाने हे प्रत्यक्ष 

गणपती आहेत हे लगेच ओळखले. तुम्ही इथेच रहा अशी प्राथषना केली. गणपतीने एका प्रशळेम्े प्रवेश 

केला. बल्लाळेश्वर हे नाव धारण केले. आत्ताची जी बल्लाळेश्वराची मूती आहे ती हीच!   

ज्या प्रशळेची बल्लाळाने पूजा केली प्रतला धंुडी प्रवनायक असे म्हणतात. बल्लाळेश्वराचे दशषन घेण्यापूवी धंुडी 

प्रवनायकाचे दशषन घेण्याची प्रथा आहे. 

 

 

 

 



Marathi Mandal Sacramento Newsletter Edition #2of 2017 
 

 पान नंबर: 37 

४. श्री वरद ववन यक गणपती - महड  पाली पासून साधारणतः २ तासांच्या अंतरावर खोपोलीजवळ 

वसलेले गाव 

वरद प्रवनायकाची गृत्समद या ऋर्ीनंी अचषना केली आप्रण त्यांनीच देऊळसुद्धा बांधले. मूती ही पूवाषप्रभमुखी 

असून मूतीजवळ सतत तेलाचा प्रदवा असतो. वरद प्रवनायकाच्या मूतीपयंत भक्तांना जाण्याची मुभा आहे.  

 

 

 

५. श्री वचांत मणी गणपती  -थेऊर  -पुणे शहराच्या जवळ 

कप्रपल ऋर्ीकडे जेव्हा राजपुत्र गुणा गेला होता तेव्हा "प्रचंतामणी" रत्नाच्या सहाय्याने कप्रपल  ऋर्ीनंी त्याला 

सुग्रास जेवण वाढले. चौकशी केल्यावर त्याला कप्रपल ऋर्ीनंी सांप्रगतले की प्रचंतामणी रत्नाने सवष आकांक्षा 

पूणष होतात. राजपुत्राला वाटले एवढा अनमोल रत्न या ऋर्ीकंडे कशासाठी? प्रचंतामणी हा मलाच प्रमळायला 

हवा. त्यानी तशी ऋर्ीनंा मागणी केली. या रत्नाचे सामर्थ्ष जर चुकीच्या हातात पडले तर अनथष होऊ शकतो 

हे जाणून ऋर्ीनंी ती मागणी नाकारली. राजकुमाराने ते रत्न बळजबरीने प्रहसकावून घेतले. अतं्यत व्यप्रथत 

होऊन ऋर्ीनंी गणपतीची प्राथषना सुरू केली. गणपतीने ऋर्ीचंी व्यथा जाणून त्याना ते रत्न परत आणून 

प्रदले. परंतु त्यांनी ते रत्न गणपतीच्या गळ्ात घातले. म्हणून तेव्हापासून त्याचे नाव "प्रचंतामणी" पडले.  
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६. श्री वगररज त्मज  गणपती –लेण्य द्री 

सवष अष्प्रवनायकांम्े फक्त लेण्यािीचा प्रगररजािज हा फक्त डोगंरावर वसलेला आहे. गणेश हा माझा पुत्र 

व्हावा या ्ासाने पावषतीने १२वशष इथल्या गुहांम्े कठोर तप केले. तेव्हा गणेशाने प्रसन्न होऊन तसे वचन 

प्रतला प्रदले. गणेश चतुथीला मग पावषतीने मळापासून एक मूती तयार केली जी तेव्हा प्रजवंत झाली. त्याचे नाव 

"प्रगररजािज" प्रसंधू असुराचा वध हा प्रगररजािजाच्या हातून होणार आहे हे प्रसंधूला माप्रहत होते. त्याने खूप 

वेळा असुर पाठवून प्रगररजािजाचा वध करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु बाल प्रगररजािजाने सवष असुरांचा वध 

केला.  

 

 

 

 

७. श्री ववघे्नश्वर गणपती -ओझर  

राजा अप्रभनंदन याने मोठा यज्ञ केला. तो हे सवष इंिपद  प्रमळवायला करत आहे असे इंिाला वाटले. म्हणून 

त्याने प्रवघ्नसूर नावाचा राक्षस तयार केला आप्रण त्याला आज्ञा प्रदली की तू त्या यज्ञात प्रवघ्न आण जेणेकरून 

अप्रभनंदन राजाला इंिपद प्रमळणार नाही. प्रवघ्नासुराने तो यज्ञ तर भंग केलाच पण पृथ्वीवरील सवष यज्ञांम्े 

पण प्रवघ्न आणले. सज्जनांना त्रास देऊ लागला. सवष लोकांनी गणपतीची प्राथषना केली. गणपतीचे आप्रण 

प्रवघ्नासुराचे युद्ध झाले. प्रवघ्नासूर गणपतीला शरण आला आप्रण त्याने माफी माप्रगतली. गणपतीने "प्रवघे्नश्वर" 
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असे नाव धारण करावे अशी इच्छा व्यक्त केली. म्हणून गणपतीचे "प्रवघे्नश्वर' असे नाव प्रचप्रलत झाले. 

तेव्हापासूनच प्रवघ्न टाळण्यासाठी कुठल्याही शुभ कायाषची सुरूवात गणपती पुजनाने करण्याची प्रथा पडली 

आहे.  

 

 

८. श्री मह गणपती -र ांजणग व  

गृत्समद ऋर्ीच्या प्रशंकेमधून एका पुत्राचा जन्म झाला. त्याचे नाव प्रत्रपुरासूर होते. वडीलांकडून गणेश 

मंत्राची प्रदक्षा घेऊन त्याने तप केले. त्याचे फळ म्हणून त्याला गणपती प्रसन्न झाला. माझा वध फक्त 

शंकराच्या हातून होऊ शकेल आप्रण त्यानंतर मला सद् गती प्रमळेल असा वर त्याने गणपतीकडून मागून 

घेतला. आपल्याला कोणी मारू शकत नाही याचा गवष त्याला झाला. त्याने इंिलोक प्रजंकला. शंकराची सु्तती 

करून कैलास सुद्धा मागून घेतले. पृथ्वीवर त्याने सगळ्ांना सळो की पळो करून सोडले. सवष देवांनी 

नारद मुनीकडे सहाय्य माप्रगतले. नारद मुनीनंी त्यांना ८ गणपती स्तोत्र प्रशकवली जी संकटनाशन स्तोतं्र 

म्हणून प्रप्रसद्ध आहेत. शंकराने जेव्हा संकटनाशन स्तोत्र म्हटले तेव्हा त्याना प्रत्रपुरासुराचा वध करता आला.  
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असे आठही गणपतीचें दशषन झाले की मोरगावला परत मयुरेश्वराचे दशषन घेतल्यानंतर अष्प्रवनायक दशषन 

पूणष होते. 

 

 

सोनाली प्रभसे 

 

 

 

  



Marathi Mandal Sacramento Newsletter Edition #2of 2017 
 

 पान नंबर: 41 

आमच्य  घरच  गणपती 

 

 

ज न्हवी व स रांग क लकणी 
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वडांपल व मांद र वनमकर 
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स ज त  व अमर पव र 
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पूनम व उमेश ज धव 
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पल्लवी व आवशष ध म ळ 
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अवजत  वनमकर व प ष्कर प रोवहत 
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श भ ांगी व वमवलांद कोन्न र 
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म ध री व आश तोष वशरोळकर 
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आमच  गणपती- सॅक्र मेंटो से्टट य वनव्हवसयटी 

 

२०१३ साल, अमेररकेत आल्यानंतर साधारण दोन आठवडे होऊन गेले होते. आधीच पप्रहल्यांदा घरापासून , 

देशापासून लांब असल्याने होमप्रसकनेस खूप जाणवत होताच. त्यातून ते प्रदवस होते गणेशोत्सवाचे! भारतात 

सगळीकडे गणपतीच्या आगमनाची उत्सवाची जोरदार तयारी चालू होती. आप्रण त्यामुळे ती वणषनं ऐकून 

इकडे आणखीच अस्वस्थता वाटू लागायची. गणपतीचा सण म्हणजे अगदी प्रजव्हाळयाचा सण!  त्यामुळे मग 

जरा शोध घ्यायला सुरुवात केली की इथे युप्रनव्हप्रसषटीम्े कुणी मराठी प्रवद्याथी आहेत का आप्रण 

गणेशोत्सव साजरा केला जातो का? आप्रण लक्षात आलं की इथे युप्रनव्हप्रसषटी म्े गणेशोत्सव साजरा होतच 

नाही. मग काय एक प्रदवस, मी आप्रण माझ्याबरोबर राहणारे माझे २ मराठी प्रमत्र अथवष पुराप्रणक  व 

अप्रजंक्य ढोबळे , आम्ही ठरवलं आपण इथे गणेशोत्सव साजरा करायचाच!  

प्रवद्याथी आम्ही.. आमच्याकडे गाडी कुठून असणार? आप्रण भारतीय सामान प्रमळणारे दुकान मात्र बरेच 

लांब होते. पण बाप्पा आपल्याकडे आलेच पाप्रहजेत ही इच्छा मात्र जबरदस्त होती त्यामुळे तीन बस बदलून 

श्री गणेशाची मूती व पूजेचे सामान घेऊन आलो. रात्रभर जागून बाप्पांसाठी सजावट केली. त्यानंतर पूजा 

कुणीतरी मोयाने करावी म्हणून आमचा प्रसनीयर रोप्रहत आगाशेला यजमानपद देऊन गणपतीची यथासांग 

पूजा केली. श्री गणेशाची ५ प्रदवसांसाठी स्थापना केली. दररोज सं्ाकाळी आरतीसाठी सवष प्रवद्याथी जमत 

असू आप्रण कुणीतरी एक जण रोज प्रसाद करून आणत असे. आमच्या या उत्सवाची वाताष पसरायला वेळ 

लागणं शक्यच नव्हतं. आरतीसाठी सं्ाकाळी साधारण पन्नासेक प्रवद्याथी/प्रवद्याप्रथषनी जमू लागल्या. 

उत्सवाचा खचष स्वखुशीने प्रदलेल्या अगदी$१ पासून ते $२० पयंतच्या देणगीतून करत असू.  

आता गेल्या वर्ीचा उत्साह आप्रण अनुभव पाहून आम्ही पुढच्या वर्ी मात्र अगदी  आधीपासून आखणी 

आप्रण तयारीला सुरुवात केली. आप्रण त्यावर्ी थोडा आणखी मोया प्रमाणात उत्सव साजरा झाला.  

प्रतसऱ् या वर्ी मात्र प्रचंड प्रमाणात प्रप्रतसाद प्रमळाला. आता आमच्यापैकी काही जण इंटनषप्रशपच्या 

मा्मातून "कमावते" झाले होते. अथाषतच त्यामुळे देणगीतही वाढ झालीच. आप्रण त्यामुळे आम्ही त्यावर्ी 

सगळ्ांना महाप्रसादाचे जेवण देण्याचे ठरवले. त्याचप्रमाणे केवळ युप्रनव्हप्रसषटीच्या प्रवद्यार्थ्ांसाठी मयाषप्रदत  
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ठेवता आम्ही बाहेरच्या लोकांनादेखील दशषनाला या असे आमंत्रण प्रदले.  आमच्या या उत्सवाला काही 

अमेररकन प्रवद्यार्थ्ांनी सुद्धा अगदी आवजूषन हजेरी लावली. साधारणतः १८० च्या आसपास लोकांनी दशषन 

घेतले.  

यंदा आमचे हे गणेशोत्सवाचे ५ वे वर्ष आहे.  आणखी एक सांगायचं म्हणजे साधारण ऑगस्ट म्े नवीन 

मुलांची बॅच आलेली असते आप्रण त्याच सुमारास गणेशोत्सवही असतो. त्यामुळे नवीन मुलांच्या एकमेकांशी 

ओळखी होऊन एकत्र काम करण्याची संधी त्यांना प्रमळते. एक प्रकारचे नेटवप्रकंगच होतं म्हणा ना! आप्रण 

गणेशोत्सव सुरु करण्यामागे  खरा उदे्दश हाच तर होता ना लोकमान्य प्रटळकांचा देखील.  

हा उत्सव असाच कायम चालू राहो अशी माझी इच्छा आहे. मराठी मंडळाने देखील गणेशोत्सवाच्या 

प्रनप्रमत्ताने नवीन प्रवद्याथांचे स्वागत करून हा उत्सव चालू ठेवण्यास त्यांचाही हातभार लावावा अशी माझी 

मंडळाच्या कायषकाररणीला प्रवनंती आहे.  

गणपती ब प्प  मोरय | मांगलमूती मोरय | 
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सांत ांची महती 

श्री समथय र मद स स्व मी 

 

 

 

अश्वत्थामा बप्रलव्याषसो  हनुमन्तो प्रबभीर्ण:   

कृप: परशुराम: च सप्तप्रहत: प्रचरंजीव: 

असा एक श्लोक लहानपणी आम्हाला प्रशकवला होता. वरील श्लोकात सात जणांची नावे आहेत की जे 

प्रचरंजीव आहेत. त्यात एक नाव हनुमंत म्हणजे मारुतीचे आहे. १७  व्या शतकातील श्री समथष रामदास 

स्वामी हे श्री मारुती आप्रण श्री रामाचे प्रनस्सीम उपासक आप्रण भक्त होते.  श्री मारुतीरायाच्या बाबतीत अशी 

एक आख्याप्रयका प्रप्रसद्ध आहे की, जेथे जेथे श्री राम चररत्राचे गायन वा  कथन चालले असेल प्रतथे प्रतथे श्री 

मारुतीराय गुप्त रूपाने ऐकायला येऊन बसतात. तसे एकदा श्री समथष रामदास स्वामी कीतषन करीत 
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असतांना श्री मारूतीराय कुणालाही नकळत श्री राम चररत्र ऐकायला बसले होते. कथा सांगता सांगता 

सीतामाईला,  लंकेचा राजा  रावण ह्याने जबरदस्तीने पळवून नेऊन अशोकवनात, अक्राळ प्रवक्राळ  

राक्षप्रशणीचं्या पहाऱ्यात ठेवले होते, असा कथाभाग आला.  श्रीमारुतीराय सीतामाईला शोधत शोधत  

अशोक वनात आले होते तो प्रसंग श्री रामदास स्वामी श्रोत्यांना सांगत होते.  सांगता सांगता ते म्हणाले की 

अशोकवन तटव्हा संुदर संुदर पांढऱ्या फुलांनी बहरले होते. त्या क्षणी श्री मारुतीराय आपण गुप्त वेशात 

आहोत हे प्रवसरून  एकदम उभे राप्रहले आप्रण म्हणाले की  नाही! तेव्हा ती सवष फुलं लाल रंगांची होती. 

कुणी नाही ओळखलं तरी श्री रामदास स्वामीनंी मारुतीरायाला आधीच ओळखले होते. ते म्हणाले की नाही 

मारुतीराया! तुला समजले नाही, फुलं पांढऱ्या रंगांचीच होती. कीतषन संपल्यावर सुद्धा मारुतीराय तेच तेच 

म्हणत होते. श्री समथष रामदास स्वामी ऐकत नाही असे पाहून ते म्हणाले की चला! आपण दोघे श्रीरामांनाच 

प्रवचारू या. ती दोघेही श्रीरामाकडे गेली आप्रण त्यांना हनुमंताने प्रवचारले, तेव्हा ते सीतापती  श्रीराम म्प्णणाले 

की नाही हनुमंता!  फुलं पांढरीच होती. मारुतीराय प्रचडून श्रीरामांना म्हणाले की तुम्ही काही प्रतथे नव्हता, 

तुम्हाला माहीत नाही. श्री हनुमान रामदास स्वामीनंा म्हणाले की  चला आपण सीतामाईकडेच जाऊ आप्रण 

त्यांनाच प्रवचारू, त्या म्हणतील ते खरे! त्यानंतर ती  दोघे सीतामाईकडे गेली आप्रण तोच प्रश्न त्यांनी प्रतला 

प्रवचारला तेव्हा ती भूप्रमकन्या सीतामाई म्हणाली की हनुमंता! फुले पांढरीच होती पण तुझ्या मनात 

लंकाप्रधपती रावणाप्रवर्यी इतका राग, इतका संताप होता,  त्यामुळे तुझे डोळे इतके लाल लाल झाले होते 

की तुला ती सगळी फुलं पांढरी असुनसुद्धा लाल प्रदसत होती. तेव्हा कुठे जाऊन मारुतीला श्री समर्थ 

रामदास स्वामीचें म्हणणे पटले. असो. फार गोड कथा आहे म्हणून सांप्रगतली.  

श्री समथष रामदास स्वामीचंा जन्म जालना प्रजल्ब्ह्यातल्या जाम्ब ह्या गांवी ंइ. स. १६०६ च्या चैत्र शुद्ध नवमीस 

म्ान्ही म्हणजे रामनवमीस झाला. त्यांचे संपूणष नाव नारायण सूयाषजीपंत ठोसर असे होते. त्यांच्या आईचे 

नाव राणूबाई असे होते. त्यांच्या वडील भावाला शे्रष्ठ असे म्हणत. नारायण ८ वर्ांचे असतांना त्यांचे वडील 

वारले. त्यामुळे त्यांना लहान वयात मोठा धक्का बसला आप्रण त्यांना ईश्वर दशषनाची ओढ़ लागली. आतं्यप्रतक 

तळमळीतून त्यांना लहान वयांत श्री रामाचे दशषन झाले आप्रण श्रीरामांनी  'श्रीराम जयराम जयजयराम' असा 

तेरा अक्षरी मंत्राचा जप करावयास सांप्रगतला. नंतर  नाप्रशकजवळ टाकळी ह्या गावी १२ वरे् वरील प्रमाणे 

जप केल्यावर त्यांना आिसाक्षकार झाला. ही साधना करताना त्यांना साक्षात श्री हनुमंताचे मागषदशषन 

प्रमळाले, हे प्रवशेर्.  नंतर रामदास स्वामीनंी २४ व्या वर्ांपासून ३६ व्या वर्ाषपयंत म्हणजे १२ वरे्  भारतभर 

भ्रमण केले आप्रण लोकसंग्रह केला. जागोजागी श्री रामाच्या  मूतींची स्थापना करून मंप्रदरे बांधली. 
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चाफळला श्री रामाची स्थापना केली.  पुणे सातारा कऱ्हाड रस्त्ावर उंब्रज गाव आहे प्रतथे उजवीकडे 

वळल्यावर  चाफळ हे गाव लागते. प्रतथे आता संुदर मंप्रदर आहे. रामनवमीस तेथे मोठा उत्सव असतो. प्रतथे 

रहायाची,  जेवायाची पण सोय आहे.  

श्री प्रशवाजी महाराजांना इ.स. १६४७ साली श्री रामदास स्वामीनंी अनुग्रह प्रदला. पुढे ६ वर्ांनी राजांनी 

आपली सनद प्रभक्षा म्हणून समथांच्या झोळीत टाकली. श्री समथाषनी ती तशीच परत केली आप्रण आपली 

खूण म्हणून राज्याचा ध्वज भगवा करण्यास सांप्रगतले.  समथष रामदासांनी ११ मारुतीचंी जागोजाग स्थापना 

करून ११ मठ स्थाप्रपले व प्रते्यक  प्रठकाणी महंतांची नेमणूक केली. श्री समथष रामदास स्वामीनंी 

प्रायोपवेशन करून माघ वद्य  नवमीस, इ.स. १६८१ मधे सज्जनगडावर महासमाधी घेतली.  

समथष रामदास स्वामीनंी २० दशकांचा दासबोध हा गं्रथ प्रलप्रहला. प्रते्यक दशकात १०-१० समास असून त्यात  

साडे  तीन चरणांची  ओवीबद्ध रचना आहे.  दररोज वाचनासाठी त्यांनी "मनाचे श्लोक " प्रलप्रहले. ह्याप्रशवाय 

त्यांनी करुणाष्के, रामायणातील संुदरकांड, युद्धकांड, सगुण्ान, प्रनगुषण्ान असे लहान मोठे खूप गं्रथ 

प्रलप्रहले. मानवदेहाचे मोठे महत्व असल्याचे सांगून त्या प्रशवाय आिसाक्षाकार नाही. मला देव हवा असे 

मनापासून वाटणे हेच शुद्ध भक्तीचे मूळ आहे. प्रववेकातून भक्ती, त्यातून प्रवरक्ती व  अनासक्ती आप्रण 

ईश्वराच्या सहवासाची अनावर ओढ़,  हे स्वामीचं्या प्रशकवणुकीचे ममष आहे.  त्या दृष्ीने दासबोधातील ४ थे 

दशक नवप्रवधा भक्ती, १२ वे, १३ वे, आप्रण १४ वे दशक अनुक्रमे वैराग्य, नामरूप व अहप्रनषश ्ान हे असून 

त्याचा अभ्यास सवाषनी जरूर करावा.  त्याची पुढची पायरी म्हणजे,  

श्री  ज्ञानेश्वर माउलीच्या शब्दात सांगायचे झाले तर, 

मी,  माझेपण;  प्रवसरले जयाचे अंत:करण 

तोप्रच संन्यासी जाण, प्रनरंतर! 

देहूचे संत श्री तुकाराम महाराज म्हणतात, 

सारासार प्रवचार करा, उठा उठी , नाम धरा कंठी प्रवठोबाचे 

तयाच्या प्रचंतनी,  प्रनरसेल संकट, तराल दुघषट भवप्रसंधु 

जन्मोप्रनया कुळी,  वाचे िरा राम, धरी हाप्रच नेम अहप्रनषशी 
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तुका म्हणे कुळे ती पुनीत, भावे गाता गीत प्रवठोबाचे 

श्री ज्ञानेश्वर माउली ज्ञानमागी म्हणून त्यांनी संन्यास व संन्यासी,  कशाला व कुणाला म्हणावे ह्याची व्याख्या 

एका ओवीत केली. श्री  तुकाराम महाराज भस्मक्तमागी म्हणून त्यांनी सतत (कंठी म्हणजे -अजपा) जप केला  

असता परमेश्वर प्राप्ती कशी होते हे वरील अभंगात सांप्रगतले.  

माणसाला अनुताप झाला तर तो बद्धाचा मुमुकु्ष होतो-  म्हणजेच त्याला परमेश्वराची ओढ़ लागते. संतांकडून 

परमाथष; श्रवण, मनन, प्रचंतन केल्यावर श्री सदगुरंूची भेट आप्रण अंती मोक्ष अशी श्री समथष रामदास 

स्वामीचंी प्रशकवण आहे. एकदा नदी सागराला प्रमळाली की जसे नदीचे वेगळेपण बाजूला काढता येत नाही 

तसे परमेश्वराशी एकरूप झालेला प्रसद्ध कधीच प्रवभक्त होत नाही.  

शुभं भवतु! 

 

श्री. कुमार कुलकणी 
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Maharaja Shivaji – Building of a kingdom and preparing to be king of kings - 

between age 16 until his visit to Aurangzeb. 

Young friends, last time I described Shivaji’s childhood until his oath for freedom at a 

tender age of 16. In this edition, we will read about Shivaji’s actual battles (and there 

were so many) and how he courageously, shrewdly, boldly and successfully overcame all 

the challenges. It is something you must read to get inspired with. Please read entire 

article below; ask questions to me or your parents. I am sure at the end, you will also be 

proud of Shivaji like everyone else in Maharashtra for last 300 years. Let us continue 

from where we left off. 

Maharaja Shivaji knew that  "He who has control of fort, has control of territory" and he 

decided to capture the Torna fort. Shivaji and his friends planned and attacked Torna in 

late night hours. Even before Adilshahi forces on Torna could realize that the fort has 

been attacked, Shivaji had captured it.(1646) Shivaji was just 16! 
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After Torna, many other forts were captured by Shivaji which is just amazing considering 

the total amount of army he maintained and so few war resources he had at the time: 

         Rajgad fort, Chakan fort, Kondhana fort. Purandar fort 

In 1648, Shivaji's early attempts were challenged by arrest of Shahaji by Bijapuri officer. 

The enemy of your enemy is your friend; by following this rule, Shivaji proved his mettle 

as an able politician and strategist and used his friendship with the Badshah of Delhi to 

pressurize Adilshah to secure his father’s release. 

Shivaji was very shrewd and visionary. He recognized the real strength of kings at that 

time depended on how protective the forts (killaa) are. Hence, in addition to winning 

above forts, Shivaji later constructed Raigad on Rairi, the second capital of Swarajya 

which witnessed coronation of Shivaji.Shivaji built one more fort "Pratapgad" in the 

center of Javli. Pratapgad is a result of great vision and stratagem of Shivaji. Later Shivaji 

selected this fort for tackling Afzalkhan. The possession of Supa, Baramati and Indapur 

rounded off the southeastern corner of the Puna district, while the acquisition of 

Purandar, Rajgad, Kondana and Torna secured Shivaji's territory by a strong chain of hill-

forts on the south. Other forts he gained include: Rohida, Tikona, Lohgarh, Rajmachi. 

Combat with Afzal Khan at Pratapgad is an amazing and very inspirational situation and 

how Shivaji handled the might of Afzal khan is a true sign of Shivaji’s acumen, know the 

strength and weakness of opponent and then plan a strategy for a successful 

overpowering of a strong opponent. Shivaji was not afraid to follow unusual method of 

killing Afzal Khan with tiger’s nails hidden in his fingers. Every Marathi person is proud 

of this story. It goes like: 

In 1659, Adilshah sent Afzal Khan, an experienced and veteran general to destroy Shivaji 

in an effort to put down what he saw as a regional revolt. Afzal Khan desecrated Hindu 

temples at Tuljapur and Pandharpur, hoping to draw Shivaji to the plains where the 
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superior Bijapuri army could destroy him. Shivaji, however, sent a letter to Afzal Khan 

requesting a meeting to negotiate and pretending that he was afraid of the mighty 

general and his army and so they meet at Pratapgad foothills. 

 

The two met in a hut at the foothills of Pratapgad fort on 10 November 1659. The 

arrangements had dictated that each come armed only with a sword, and attended by a 

follower. Shivaji had planned everything promptly and told his Mavles (his soldiers) 

that 'If something goes wrong and even if I die in the event, the fight of Swarajya must 

go on...'. Shivaji, as a protection, wore armour beneath his clothes, concealed a bagh 

nakh (metal "tiger claw") on his left arm, and had a dagger in his right hand. As 

predicted by Shivaji, the meeting turned to be a fight. 

In the fight, Afzal Khan's dagger was stopped by Shivaji's armour, and Shivaji's weapons 

inflicted mortal wounds on the general. Shivaji then signalled his hidden troops to 

launch the assault on the Bijapuris who were waiting for the signal. 

After the successful defeat of Afzal Khan, Shivaji turned his attention to another strong 

adversary, Bijapur's Abyssinian general Rustamjaman. Shivaji literally was fighting with 4-

5 kingdom of Moghuls at one time and it is a tribute to his greatness how he was able 

to be successful. With a cavalry force of 5000 Marathas, Shivaji attacked them near 

Kolhapur on 28 December 1659. In a swift movement, Shivaji led a full frontal attack at 

the center of the enemy forces while two other portions of his cavalry attacked the 

flanks.This battle lasted for several hours and at the end Bijapuri forces were soundly 

defeated and Rustamjaman fled the battlefield. 

Later in 1660, Shivaji was in another trouble when Siddi Jauhar's army besieged Panhala 

fort, cutting off supply routes to the fort in which Shivaji was stationed. There was 

nowhere to go but surrender. But then Shivaji did something which now has become a 

folklore told from generations to generations. That story is such a great impact on 
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Marathi person that even today Marathi person’s face brightens just remembering it. 

The rainy season had started and Shivaji decided to leave the fort in a rainy night of 

13th July. The plan was devised. He took 600 brave men with him. The group was led by 

Bajiprabhu Dehspande. Two Palkhi's were arranged: one for Shivaji, another for Shiva 

Nhavi (the barber who looked like Shivaji). The Palkhi taking Shiva Nhavi left the fort and 

distracted the enemy. 

The enemy started chasing the palkhi with fake Shivaji and after some distance the 

Palkhi was caught. During this time Shivaji and his 600 men escaped from the siege. 

Everybody in the enemy was happy until they realized that the man they caught is not 

Shivaji. The enemy was now in search of real Shivaji. This is where the Famous Battle of 

Pavan Khind and BajiPrabhu Deshpande became household name. n the ensuing Battle 

of Pavan Khind, the smaller Maratha force, dual-wielding dand patta swords, held back 

the larger enemy for seven hours to buy time for Shivaji to escape.The battle resulted in 

the death of 300 Marathas and 3,000 Adilshahi troops. Baji's bravery saved Shivaji. The 

pass of Gajapur, which he held for saving Shivaji became sacred place for Marathas by 

blood of a great patriot and his 300 followers, hence it was further named as Pavan 

Khind ('Pavan' means sacred and 'Khind' means Pass). 

Another battle from Delhi kingdom was awaiting Shivaji. Upon the request of Badi 

Begum of Bijapur, Aurangzeb sent his maternal uncle Shaista Khan, with an army 

numbering over 150,000 along with a powerful artillery division in January 1660 to 

attack Shivaji. 

Now comes a masterly blow of Shivaji at Mughal Subhedar Shaista Khan.The attack on 

him right into to the middle of his camp. The planning and execution of this attack was 

so well that it created belief in Mughals that Shivaji possesses some kind of magical 

powers.  In April 1663, Shivaji launched a surprise attack on Shaista Khan in Pune. Shivaji 

and band of some 200 followers infiltrated Pune, using a wedding procession as cover. 
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They overcame the palace guards, breached the wall, and entered Shaista Khan's 

quarters. My friends, Shivaji was on the forefront. It shows he was not afraid to be in 

battlefield and lead by example. Shivaji surprised and wounded the Mughal Subhedar of 

the Deccan in the heart of his camp, in his very bed-chamber, within the inner ring of his 

body-guards and servants. Shivaji attacked him and severed his three fingers with his 

sword. Shivaji and his people escaped the area very gracefully by disguising their enemy.  

This attack of Shivaji, the Marathi hero were rewarded by an immense increase of his 

prestige. The whole country talked with astonishment and terror of the almost 

superhuman deed done by him. 

In the next edition, we will discuss Shivaji’s visit to Delhi with his toddler son Sambhaji, 

how he was imprisoned by Aurangzeb and how daringly Shivaji escaped using an 

amazing tactic which has no parallel in world history. Read above story many times to 

be inspired how Shivaji could courageously tackled might of Moghuls from all sides with 

small army in comparison. But that is why my young friends, Shivaji is unique and not 

just Marathi people but all Indians should be proud of this unique king of kings. 

Ajit Natu 

 

ajitnatu@gmail.com 

916-716-5626 

mailto:ajitnatu@gmail.com
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मर ठी मांडळ सॅक्र मेंटो मर ठी श ळ  वृत् ांत 

 

नमस्कार मंडळी, 

आपल्या मंडळाच्या मराठी शाळेच्या नवीन शैक्षप्रणक वर्ाषला लवकरच सुरुवात होणार आहे. काही 

आठवड्यांपूवी आम्ही नवीन सत्रासाठी नोदंणी करण्याबद्दल सवाषना ई-मेल पाठवली होती. ज्या पालकांनी 

आपल्या मुलांची नोदंणी वेळेत पूणष केली त्यांना मनापासून धन्यवाद ! वर्ाषगप्रणक मराठी शाळेतील मुलांच्या 

संखे्यत वाढ होत आहे ही  प्रनप्रितच आनंदाची बाब आहे पण त्याहूनही आनंदाची आप्रण अप्रभमानाची गोष् 

म्हणजे प्रवद्यार्थ्ांची होणारी मराठी भारे्तील प्रगती. एकीकडे प्रजथे महाराष्र ात मराठी शाळा ओस पडू 

लागल्या आहेत प्रतथे बाराहजार मैलांवर दूर असणाऱ्या अमेररकेत पालक मुलांना मराठी शाळेत पाठवायला 

आग्रही आहेत आप्रण ती मुलंही मोया आवडीने मराठी प्रशकताहेत ही प्रनप्रितच कौतुकाची गोष् आहे. 

 

(फोटो : मराठी शाळेच्या वाप्रर्षक परीक्षा सुरु असतांनाचा एक क्षण) 
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      नुकत्याच संपलेल्या २०१६-१७ ह्या शैक्षप्रणक वर्ाषत आपल्या मराठी शाळेतून २८ प्रवद्याथांनी 

बृहनमहाराष्र  मंडळातफे घेण्यात येणारी वाप्रर्षक परीक्षा प्रदली आप्रण हे सवष प्रवद्याथी उत्तम गुणांनी यशस्वी 

झालेत. त्यांच्या ह्या यशाबद्दल त्यांचे, त्यांच्या पालकांचे आप्रण मराठी शाळेतील सवष प्रशक्षकांचे अप्रभनंदन. ह्या 

वर्ी काही मुलांनी पप्रहल्यांदाच चौथीची परीक्षा प्रदली. सवाषत जास्त म्हणजे १४ प्रवद्याथांनी यंदा पप्रहलीची 

परीक्षा प्रदली. परीक्षा आप्रण प्रनकालाची प्रप्रक्रया पूणष झाल्यावर BMM (बृहन महाराष्र  मंडळ) तफे सवष 

मंडळातील शाळा संचालकांची बैठक घेण्यात आली आप्रण परीके्षतील प्रश्नपप्रत्रकांवर सवांकडून अप्रभप्राय 

घेण्यात आला. काही सूचना ह्या प्रनप्रितच चांगल्या स्वरूपाच्या होत्या आप्रण पुढील वर्ी प्रश्नपप्रत्रका तयार 

करतांना त्यांचा नक्की प्रवचार होईल अशी आशा करण्यास हरकत नाही. तुम्हांला सुद्धा प्रश्नपप्रत्रकेसंबंधी 

काही सूचना असतील तर त्या आम्हाला जरूर कळवा; आम्ही त्या BMM पयंत नक्की पोहोचवू.  

 

     मंडळी, अप्रमता खरे ह्या गेली ४ वर्ष मराठी शाळेच्या सह-संचाप्रलका म्हणून काम करत होत्या. मात्र 

यंदाच्या सत्रापासून त्यांनी काही काळासाठी शाळेच्या कामातून प्रवश्रांती घेण्याचे ठरप्रवले आहे. अप्रमता ह्या 

फॉल्सम शाखेचा कारभार पूणषपणे सांभाळीत होत्या. त्यांनी आप्रण पल्लवी सावंत ह्यांनी एकप्रत्रतपणे उत्तम 

काम करीत मंडळाच्या मराठी शाळेला एका नवीन उंचीवर नेऊन ठेवलं आहे यात शंकाच नाही. या 

दोघीमंधील असण्याऱ्या समन्वयामुळेच शाळेच्या परीक्षा, सहल आप्रण वाप्रर्षकप्रदन ह्या सारखे कायषक्रम सुद्धा 

उत्तमरीत्या पार पडत आले आहेत. मराठी शाळेचं वाचनालय सुरु करण्यासाठी अप्रमता ह्यांनी त्यांच्या 

ठेवणीतील मराठी पुस्तके शाळेला भेट म्हणून प्रदली त्याबद्दल त्यांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे. 

अप्रमता ह्यांना मराठी शाळेबद्दल असणारी आस्था आपणा सवांना माप्रहत आहेच त्यामुळे शाळेच्या पुढील 

वाटचालीसाठी सुद्धा आम्ही हक्काने त्याचं मागषदशषन घेत राहू. अप्रमता ह्यांच्या योगदानाबद्दल त्यांचे मराठी 

शाळेतफे मन:पूवषक आभार. मंडळी, अप्रमता ह्यांच्या जागी आता प्रवक्रम बोबडे हे मराठी शाळेचं काम 

पल्लवी सावंत ह्याच्या बरोबर सुरु ठेवणार आहेत. प्रवक्रम मुख्यतः फॉल्सम शाखेचे  काम बघतील. त्यांना 

मराठी मंडळाच्या कायषकाररणीवर काम करण्याचा अनुभव तर आहेच पण त्यांच्या कुटंुबाचा शैक्षप्रणक 

के्षत्राशी फार जवळचा संबंध आहे. प्रवक्रम ह्यांचे आजोबा हे प्रशक्षक, मख्याधापक आप्रण नागपूर प्रजल्ब्ह्याचे 

शैक्षप्रणक पयषवेक्षक होते. त्यांनी नागपुरातील एका प्रहंदी भाप्रर्क शाळेत मराठी प्रवभाग सुरु केला आप्रण 

आज त्या शाळेत शेकडो मुलं मराठी प्रशकत आहेत. तसंच प्रवक्रम ह्यांचे वडील आप्रण आत्या हे दोघेही 
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मराठीचे प्रशक्षक होते. त्यामुळे प्रवक्रम ह्यांना सुद्धा मराठी भारे्बद्दल आप्रण मराठी शाळेबद्दल प्रवशेर् आस्था 

आहे. त्यांच्यावरील ह्या नवीन जबाबदारीबद्दल  त्यांचे अप्रभनंदन! 

 

धन्यवाद  

पल्लवी सावंत 

 

प्रवक्रम बोबडे  

 

(mmsac.shala@gmail.com) 
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आग मी क ययक्रम ांची सूची 
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म गील क ययक्रम ांची प्रक शवचते्र त म्ह ल  ख लील द व् ांवर प हत  येतीलः 

 

रांगपांचमी  

फोटो सौजन्य : आनंद सुवे 

https://goo.gl/photos/YZAXz9qCW5KpXjNb8    

फोटो सौजन्य :  केतन चौधरी 

https://goo.gl/photos/VRm25CgZeCdjZPM16 

 

न टक - "तीन प य ांची शययत"  

फोटो सौजन्य : राजेश परब 

https://photos.google.com/album/AF1QipNV9P0mYT0O2mPlaFwHVU0nO_khFYv0ZpP69dsa 

https://photos.google.com/album/AF1QipNZ1lHQ19_T06MbcG30ZXJRuHaVhKTwT_cV8066 

  

फोटो सौजन्य:  प्रवक्रांत सावंत 

https://photos.google.com/album/AF1QipO2LvrweeD9H-sjshuNrdK4Ayo5ZcEme7wC1WfQ 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/photos/YZAXz9qCW5KpXjNb8
https://goo.gl/photos/VRm25CgZeCdjZPM16
https://photos.google.com/album/AF1QipNV9P0mYT0O2mPlaFwHVU0nO_khFYv0ZpP69dsa
https://photos.google.com/album/AF1QipNZ1lHQ19_T06MbcG30ZXJRuHaVhKTwT_cV8066
https://photos.google.com/album/AF1QipO2LvrweeD9H-sjshuNrdK4Ayo5ZcEme7wC1WfQ
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'म झे जगणे होते ग णे' -डॉ. सलील क लकणी  

 

फोटो सौजन्य : आनंद सुवे 

https://goo.gl/photos/aNbZuE9tKoQBNEYc7 

फोटो सौजन्य :  केतन चौधरी 

https://goo.gl/photos/kTqhB4XsLHgsBy9t8 

फोटो सौजन्य: शशांक देशपांडे 

https://goo.gl/photos/KqnRFKujCFEQDq6DA 

 

 

वपकवनक 

फोटो सौजन्य : आनंद सुवे 

https://goo.gl/photos/UXmgqoWCsjmvgztp7 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/photos/aNbZuE9tKoQBNEYc7
https://goo.gl/photos/kTqhB4XsLHgsBy9t8
https://goo.gl/photos/UXmgqoWCsjmvgztp7
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कँवपांग  

फोटो सौजन्य : प्राची जेजुरीकर 
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Visit us at  

www.mmsac.org 

 

 

 

Contact us at 

Committee@mmsac.org 

http://www.mmsac.org/
https://www.facebook.com/marathimandalsacramento/?ref=bookmarks

